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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور نیمرخ سواد اطالعاتی استادان و بررسی تأثیر آن بر کیفیت تدریس در آموزش
عالی انجام شده است .گرداوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی است و از جهت هدف ،از نوع تحقیق
توسعهای میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیسهای
کیش ،البرز و تبریز دانشگاه تهران میباشند .از بین کل جامعه هدف تعداد  121دانشجو به تفکیک جنسیت
و دانشگاه به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شدند .برای گرداوری اطالعات از فهرست ارزشیابی پایانترم
استادان و نیز نیمرخ سواد اطالعاتی آیزنبرگ و برکویتز استفاده شده است .پندپذیر و چشمه سهرابی ،
میزان پایایی (اعتبار) پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه کرده و میزان ضریب آلفای 1/49
گزارش نمودند و همچنین روایی آن نیز توسط آنها تأیید شده است .از آزمونهای آماری تحلیل واریانس
و نیز همبستگی نیز برای تجزیهوتحلیل داده استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد همه خرده مقیاسهای
نیمرخ سواد اطالعاتی باکیفیت تدریس همبستگی مثبت و تقریباً کامل دارد و همه متغیرها در سطح آلفای
 1/111معنیدار شدند .با توجه به نتایج بهدستآمده معلوم شد که در همه رشتههای تحصیلی دانشگاه،
استادانی که دارای سواد اطالعاتی باالیی بودند ،از دیدگاه دانشجویان دارای کیفیت تدریس باالیی نیز
بودند به عبارتی در امر تدریس و انتقال مفاهیم درسی به دانشجویان بهتر عمل کردند.

واژگان کلیدی :نیمرخ سواد اطالعاتی ،کیفیت تدریس ،استادان ،آموزش عالی

 . 1کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن دانشگاه تهران
 . 2استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
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مقدمه
جهان معاصر در حال حاضر شرایط بسیار متفاوتی را تجربه میکند شرایطی که در قیاس باا
گذشته نهچندان دور بهکلی دگرگونشده و این دگرگونی به برکت رشد سریع فنآوریها
و انبوهی از اطالعات است که انفجار اطالعات 1و عصر اطالعات رقم زده است .درهرحال
جهان امروز ،جهان تحوالت و جهان یادگیرنده است و بیتردید ضرورت ادامه زنادگی در
جهان کنونی ،تجهیز و تسلط بر ابزارهای یادگیری نوین اسات و گفتاه مایشاود کاه هساته
اولیه و عنصر سازنده عصر کنونی ،سواد اطالعاتی 2میباشد (النتز و باراگ .)2112،9هرچاه
افراد عصر کنونی باا تعلایم و تعلام پیوناد جادی داشاته باشاند ،اهمیات پارداختن باه ساواد
اطالعاتی برجستهتر می شود .همه جواماع تخصصای باه فراخاور تخصصشاان باه ایان ساواد
نیازمند هساتند و ازجملاه جاوامعی کاه موجودیات اجتمااعی و اعتباار شاغلیشاان درگارو
یادگیری سواد اطالعاتی هست ،دانشگاهیان هستند کاه در ردههاای دانشاجو ،اساتاد و ...باه
تدریس و تحقیق مشغول هستند .مهارتهای سواد اطالعاتی شاید مهمترین ابازاری باشاند
که عالوه بار تجهیاز دانشاجویان باهمنظور اداماه تحصایل در مقطاع تحصایالت تکمیلای،
بهآسانی آنها را به یادگیرندگان مادامالعمر تبدیل میکنند و بادین ترتیاب پاس از پایاان
تحصیالت تکمیلی نیز ابزارهای الزم برای ارتقای سطح دانش و نیز برای روزآمدی دائمی
را در اختیار آنان قرار میدهند (قاسامی .)1929 ،ازجملاه وظاای

اصالی مراکاز آموزشای

بهویژه آموزش عالی ،تربیت یادگیرندگان و فراگیران مادامالعمر اسات باا ایان فار

کاه

افراد دارای قابلیتهاا و توانااییهاای ذهنای اساتدالل و تفکار انتقاادی هساتند .الزم اسات
دانشگاهها و مؤسساات آماوزش عاالی در طاول دوره تحصایل وهمزماان تادریس دروس
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دانشگاهی به دانشجویان بهعنوان جامعهای آگاه و جوینده بیاموزند که چگونه یاد بگیرناد.
سواد اطالعاتی ،مجموعه عناصر اصلی و کلیدی یادگیری مادامالعمر میباشد .لزوم کسب
توانمندی و مهارتهایی جهت بازیابی و بهرهبارداری از اطالعاات منجار باه پدیاد آمادن
مفاهیمی همچون سواد اطالعاتی شده است که خود موجب مکانیابی ،ارزیابی و استفاده
1. Explosion Data
2. Information Literacy
3. Lantz & Brage

نیمرخ سواد اطالعاتی استادان و تأثیر آن ...

مؤثر از اطالعات موردنیاز از میان انبوه اطالعات میگردد .سواد اطالعاتی ،شامل شناخت
نیازهای اطالعاتی خود ،مهارت تشخیص ،مکانیابی ،سازماندهی ،ارزیابی و استفاده مؤثر
اطالعات است که فرد برای حل مسائل و مشکالت خود مورداستفاده قرار مایدهاد .ایان
مهارتها پیشنیاز مشارکت مؤثر در جامعه اطالعاتی و ازجمله حقوق اولیه افراد به شامار
میآید (پریرخ.)1921،
سواد اطالعاتی مجموعه مهارتهایی است که فرد را قادر میسازد نیاز اطالعااتی خاود
را تشخیص دهد ،با شناسایی منابع اطالعاتی موجود به تدوین روش جساتجو در ایان مناابع
پرداخته و پس از انجام جستجو اطالعات بهدساتآمده را ارزیاابی کارده و باهمنظور تولیاد
اطالعااات جدیااد پیونااد الزم بااین اطالعااات جدیااد را بااادانش قبلاای خااود برقاارار سااازد
(ویلسون .)2115،به عبارتی سواد اطالعاتی عبارت است از ایجاد توانایی در افراد تا بتوانند
تشخیص دهند چه وقت به اطالعات نیاز دارند .همچنین ،توانایی ذخیره کاردن اطالعاات،
ارزشیابی و استفاده مؤثر از آن را درزمانی که نیاز داشته باشند .سواد اطالعاتی در جامعاه-
ای که دائم در معر

تغییرات فناوری و همچنین در معر

مناابع اطالعااتی بایشاماری

قرار دارد الزم به نظر میرسد .ظهور و پیشرفت فناوریهاای گونااگون اطالعااتی موجاب
شده تا هر فرد با انبوهی از اطالعات در محل تحصیل ،در محل کار و در زندگی روزمره
روبرو گردد .البته وجود اطالعات بهتنهایی منجر به آگاهی و دانایی نمیشاود مگار اینکاه
آنها تواناییهای الزم برای استفاده مؤثر از اطالعاات را کساب کارده باشاند (کرافاورد و
ایروینگ.)2112،1
کسااب مهااارت و آگاااهی از قابلیااتهااای مهاام و اختصاصاای انسااان م ایباشااد امااروزه
اطالعاتی شده و افراد با انتخابهای اطالعاتی متنوع و مختل

در مطالعات علمی ،محایط-

های شغلی و حتی زندگی شخصی خود روبرو هستند و با توجه به نیازهای جامعاه ،ماهیات
آموزش و یادگیری بهطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی است و جامعه در این شارایط،
بهعنوان جامعه سرآمد تلقی میشود که اعضای جامعه به فراخاور حرفاه و تخصاص خاود،
1. Crawford& Irving
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دارای سواد اطالعاتی باشند (سونجا 1و همکاران .)2119،سواد اطالعاتی غالبااً فراگیاران را
قادر میکند تا فرایند یادگیری خودکنترل و تسلط داشاته و آن را توساعه دهناد .بسایاری از
صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت به اهمیت سواد اطالعااتی در فرایناد تعلایم و تربیات در
همه سطوح بهویژه در سطح آموزش عالی ،بسیار تأکید دارند و قویاً بر این اعتقاد هستند که
مربیان و استادانی که دارای نیمرخ ساواد اطالعااتی بااالیی هساتند ،در انتقاال داناش و نیاز
تربیت ماندگار بسیار مؤثر هستند (پریرخ .)1942،اوسوآنساا ( ،)2119در بررسایهاای خاود
نشااان دادنااد کااه مهااارتهااای سااواد اطالعاااتی نقااش ارزناادهای در تربیاات دانشااجویان و
دانشآموختگان باکفایت دارد و دانشجویان امروز و دانشآموختگان فردا برای اینکه افراد
مفید ،خالق و اثربخش در جامعه باشند بایستی در دانشگاه تحت تأثیر آموزشهای مبتنی بر
سواد اطالعاتی باشند .بر اساس بررسیهای متخصصان علوم تربیتی و روانشناسای ،آماوزش
مفید و اثربخش زمانی است که منجر به یادگیری پایدار و نیز تغییر قابل مالحظه در افکار و
رفتار فراگیر شود .بر اساس نظریاه راجارز ( )1429و اسامیت ( ،)1445متخصصاان تعلایم و
تربیت در همه سطوح ،بایستی همواره بر همه نیازهای فراگیران تمرکز داشته باشاند و رشاد
همهجانبه آنها مدنظر داشته باشاند .درهرحاال اساتقبال اساتادان از فنااوریهاای روز و نیاز
بهکارگیری و تسلط آنها بر این فنآوریها میتواند ،تغییارات پایاداری در فرایناد ذهنای،
فکری ،رفتاری ،نگرشی ،بینشی و ...در شخصیت دانشجویان بارای زنادگی در قارن حاضار
ایجاد کند و با توجه این مهم آگاهی و تسلط روزافازون اساتادان باه مناابع ساواد اطالعتای
امری ضروری و مهم به شمار میرود.
فرایند تدریس در شرایط کنونی ،هرگز قابلمقایسه با گذشته نیست و ناتوانی اساتاد در
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

880

بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی در فرایند تدریس ،منجر به بیاقبالی و حتای بایاشاتهایی
دانشجویان میشود و دانشجویان در ارزیابیهای کیفت تدریس استاد غالباً به میزان آگااهی
استاد از فنآوریها نیز توجه دارند بدون اینکه حتی ماهیات ساوادطالعاتی را درک کارده
باشند .مدرسانی که از دانش ،بینش ،نگرش و مهارت مناسب برای بهکارگیری فناوریهای
جدید در فرایند تدریس به فراگیران برخوردار هستند ،این امکان را بارای فراگیاران فاراهم
1. Sonja

نیمرخ سواد اطالعاتی استادان و تأثیر آن ...

میسازند که آنها بتوانند راهبردهای تدریس اثربخش را با توجه به ویژگیهای فراگیاران،
از بین انبوهی از راهبردهای تدریس انتخاب کنناد و بدینوسایله اطالعاات علمای موضاوع
موردنظر را در حاد مناساب و شایساته انتقاال دهناد (مالیااری 1و همکااران .)2119،در ایان
تحقیق سعی شده است ،تأثیر میزان سواد اطالعااتی و نیاز باهکارگیری ساواد اطالعااتی در
کیفیت تدریس استادان از طرف دانشجویان تحصیالت تکمیلی بررسی شود.

روش
تحقیق حاضر به لحاا گارداوری اطالعاات از ناوع تحقیقاات توصایفی اسات و از جهات
هدف ،از نوع تحقیاق توساعهای مایباشاد .جامعاه آمااری شاامل کلیاه دانشاجویان مقااطع
کارشناسی ارشد و دکتری پردیسهای کیش ،البرز و تبریز دانشگاه تهران میباشند .از باین
کل جامعه هدف تعاداد  121دانشاجو باه تفکیاک جنسایت و دانشاگاه باه شایوه نموناه در
دسترس انتخاب شدند .برای گرداوری اطالعات از فهرست ارزشیابی پایانترم استادان و نیز
نیمرخ سواد اطالعاتی آیزنبرگ و برکویتز ( )1949اساتفاده شاده اسات .پندپاذیر و چشامه
سهرابی ( ،)1924میزان پایایی (اعتبار) پرسشانامه را باا اساتفاده از آلفاای کرونبااخ محاسابه
کرده و میزان ضریب آلفای  1/49گزارش نمودند و همچناین روایای آن نیاز توساط آنهاا
تأییااد شااده اساات .از آزمااونهااای آماااری تحلیاال واریااانس و نیااز همبسااتگی نیااز باارای
تجزیهوتحلیل داده استفاده شد.
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نتایج
نتایج حاصل از بررسی و تحلیل دادهها ،به ترتیب در جدولهای زیر گزارش میشود.
جدول  .1توصیف مجموع نمرات سه گروه از استادان
ارزیابی سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس
گروها

تعداد

استادان توسط دانشجویان
مجموع نمرات سواد

مجموع نمرات

اطالعاتی

کیفیت تدریس

1

علوم انسانی

91

1221

2611

2

علوم پایه

91

2121

9121

9

علوم فنی و مهندسی

91

2911

9921

مجموع

121

1911

4921

جدول  1مجموع نمرات استادان را در سه گروه آموزشی در دانشگاهها را نشان میدهد
همانطوری که مالحظه میشود مجموع نمرات استادان گروه فنی مهندسای بیشاتر از علاوم
پایه و علوم پایه بیشتر از علوم انسانی ارزیابیشده است و همچنین باهموازات نمارات ساواد
اطالعاتی ،نمره کیفت تدریس هم باالتر ارزیابیشده است.
جاادول  2میااانگین نماارات و انحااراف از میااانگین نماارات اسااتادان را بااه تفکیااک خ ارده
مقیاسهای سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس نشان میدهد .با توجه به جدول معلوم میشود
که در همه گروهها بهویژه در گروه علوم فنی -مهندسی ،میانگین نمارات اساتاندارد  2 ,1و
 9در نیمرخ سواد اطالعاتی بیشتر هست و باهموازات آن نماره کیفیات تادریس نیاز توساط
دانشجویان باالتر ارزیابی شده است و این نشان میدهد استادانی که دارای سواد اطالعااتی
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بیشتری بودند ،دارای کیفیت تدریس بهتری نیز بودند.

نیمرخ سواد اطالعاتی استادان و تأثیر آن ...

جدول  .2توصیف میانگین و انحراف از میانگین نمرات سه گروه از استادان در خرده مقیاسهای
نیمرخ سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس
استانداردهای

متغیرها

اطالعات
1

تشخیص و نیاز

علوم انسانی
میانگین

انحراف
معیار

علوم پایه
میانگین

انحراف
معیار

علوم فنی -مهندسی
میانگین

انحراف
معیار

مجموع نمرات سواد اطالعاتی

911

2/251

962

1/121

519

1/665

941

1/965

912

-1/119

926

1/965

996

-1/465

952

-1/12

921

-1/265

9

کاربرد اطالعات

992

-1/469

919

1/465

941

1/191

5

درک اطالعات

992

-1/61

929

-1/125

952

-1/195

2
9

اطالعات
دستیابی
اطالعات
ارزشیابی
اطالعات

جمع
1

2121

مجموع نمرات کیفیت تدریس

241

5/125

422

5/199

491

1/651

612

1/191

221

1/269

246

1/165

9

رفتار حرفهای

569

-2/425

212

1/451

411

1/665

9

گفتار و بیان

549

-2/119

914

-6/225

692

-9/119

جمع

2611

2

دانش و آگاهی

1221

2911

مهارت و
تخصص

9121

9921
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جدول . 3توصیف وضعیت نمرات استادان گروه علوم انسانی در دو متغیر نیمرخ سواد اطالعاتی و
کیفیت تدریس به تفکیک خرده مقیاسهای دو متغیر
متغیرها

متغیرها
استاندارد 1
استاندارد 2

علوم انسانی

استاندارد 9
استاندارد 9
استاندارد 5
کل

درجه
تعداد

آزادی

ضریب همبستگی

استاندارد 1

1

کیفیت تدریس

1/691

استاندارد 2

1

کیفیت تدریس

1/154

استاندارد 9

1

کیفیت تدریس

91

94

1/664

استاندارد 9

1

کیفیت تدریس

1/242

استاندارد 5
کیفیت تدریس

1/611

کل استانداردها

1

کیفیت تدریس

1/649

همانطوری که مالحظه میشود جادول 9توصای

سطح معناداری
1/119
1/121
1/111
1/111
1/111
1/111

وضاعیت نمارات اساتادان گاروه علاوم

انسانی را در دو متغیر نیمرخ سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس به تفکیک خرده مقیاسهاای
هر دو متغیر نشان میدهد .با توجه به جدول مشاهده مایشاود کاه هماه خارده مقیاسهاای
نیمرخ سواد اطالعاتی باکیفیت تدریس همبستگی مثبت و تقریباً کامل دارد و هماه متغیرهاا
در ساطح آلفاای  1/111معنایدار شادند بااه ایان معنای کاه تساالط اساتادان باه هار یااک از
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94
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استانداردهای سواد اطالعاتی بهطور مستقیم بر کیفیت تدریس آنها تأثیر میگذارد اگرچه
در رشتههای علوم انسانی ،شیوه تدریس استادان غالباً بهصورت سخنرانی هسات و کمتار از
ابزار فنآوری استفاده میکنند باز معلوم شده که به هر میزان دارای نیمرخ ساواد اطالعااتی
باالیی باشند در امر تدریس بهتر عمل میکنند.
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جدول . 4توصیف وضعیت نمرات استادان گروه علوم پایه در دو متغیر نیمرخ سواد اطالعاتی و کیفیت
تدریس به تفکیک خرده مقیاسهای دو متغیر
متغیرها

متغیرها

درجه
تعداد

آزادی

استاندارد 1
استاندارد 1

کیفیت

1/211

استاندارد 2
کیفیت

1/411

استاندارد 9

علوم پایه

استاندارد 9
استاندارد 9

کیفیت
تدریس
استاندارد 5

استاندارد 5

کیفیت
تدریس
کل

کل

استانداردها
کیفیت

جدول 9توصی

1/612
91

94

1/111

1
1/292

1/111

1
1/146

1/119

1
1/111
1/249

وضاعیت نمارات اساتادان گاروه علاوم پایاه را در دو متغیار نیمارخ ساواد

اطالعاتی و کیفیت تدریس به تفکیک خرده مقیاسهای هر دو متغیر نشان میدهد .با توجه
به جدول درمییابیم که همه خارده مقیاسهاای نیمارخ ساواد اطالعااتی باکیفیات تادریس
همبستگی مثبت و تقریباً کامل دارد و همه متغیرها در سطح آلفای  1/111معنیدار شدند به
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تدریس

1/111

1

کیفیت
تدریس

1/111

1

تدریس
استاندارد 9

معناداری

1

تدریس
استاندارد 2

ضریب همبستگی

سطح
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این معنی که تسلط استادان گروه علوم پایه باه هار یاک از اساتانداردهای ساواد اطالعااتی
بهطور مستقیم بر کیفیت تدریس آنها تأثیرگذار است .در رشتههای علوم پایه ،با توجاه باه
محتوای مطالب و امکان انتقال بهتر مطالب به فراگیران ،سواد اطالعاتی استادان میتواند باه
تدریس بهتر و انتقال مطالب به دانشجویان بسیار مؤثر باشد.
جدول .5توصیف وضعیت نمرات استادان گروه علوم فنی -مهندسی در دو متغیر نیمرخ سواد اطالعاتی
و کیفیت تدریس به تفکیک خرده مقیاسهای دو متغیر
متغیرها

متغیرها
استاندارد 1
استاندارد 2

علوم فنی -مهندسی

استاندارد 9
استاندارد 9
استاندارد 5
کل

درجه
تعداد

آزادی

ضریب همبستگی

استاندارد 1

1

کیفیت تدریس

1/412

استاندارد 2

1

کیفیت تدریس

1/221

استاندارد 9

1

کیفیت تدریس

91

94

سطح معناداری

1/111
1/111
1/111

1/694

استاندارد 9

1

کیفیت تدریس

1/411

استاندارد 5

1

کیفیت تدریس

1/699

کل استانداردها

1

کیفیت تدریس

1/294

1/111
1/111
1/111

جدول 5هم همانند جدولهای باال ،وضعیت نمرات استادان گروه علاوم فنای -مهندسای را
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

881

در دو متغیر نیمرخ سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس به تفکیاک خارده مقیاسهاای هار دو
متغیر نشان میدهد .با توجه به جدول ،مالحظه میشود کاه هماه خارده مقیاسهاای نیمارخ
سواد اطالعاتی باکیفیت تدریس همبساتگی مثبات و تقریبااً کامال دارد و هماه متغیرهاا در
سطح آلفای  1/111معنیدار شدند به این معنی که تسلط استادان گروه علوم فنی -مهندسی
بااه هاار یااک از اسااتانداردهای سااواد اطالعاااتی بااهطور مسااتقیم باار کیفیاات تاادریس آنهااا
تأثیرگذار است .در رشتههای فنی – مهندسی نیز همانند رشتههای علاوم پایاه ،باا توجاه باه
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محتوای عینی و پیچیدگی مطالب و امکان انتقال بهتر مطالب به فراگیاران ،ساواد اطالعااتی
استادان میتواند به تدریس بهتر و انتقال مطالب به دانشجویان بسیار مؤثر باشد.
جدول .6مجموع نمرات گروه استادان به تفکیک رشته دانشگاهی
متغیرها

متغیرها
علوم انسانی

سواد اطالعاتی

علوم پایه

سواد اطالعاتی
کیفیت تدریس
سواد اطالعاتی
کیفیت تدریس

فنی-

سواد اطالعاتی

مهندسی

کیفیت تدریس

کل

سواد اطالعاتی
کیفیت تدریس

تعداد

درجه آزادی

91

94

91

94

91

94

121

116

ضریب همبستگی

سطح معناداری

1

1/111

1/619
1

1/111

1/214
1

1/111

1/244
1

1/111

1/211

جادول 1مجماوع نمارات گاروه اساتادان بااه تفکیاک رشاته دانشاگاهی را نشاان مایدهااد.
همانطوری که مالحظه میشود درمجموع نتایج اهمیت و تأثیر سواد اطالعااتی بار کیفیات
تدریس در رشتههای مختل

دانشگاهی را در سطح آلفای  1/111نشاان مایدهاد؛ بناابراین

در همه رشتههای تحصایلی اساتادانی کاه دارای نیمارخ ساواد اطالعااتی بااالیی هساتند در
کیفیت تدریس نیز موفق عمل میکنند.
جدول .7میزان تأثیر سواد اطالعاتی بر کیفیت تدریس استادان

سواد اطالعاتی

16/594

16/16

114

کیفیت تدریس

21/111

25/24

114

1/111

حد پایین

حد باال

1/4125

12/199

1/4944

121/91

جدول 6میزان تأثیر سواد اطالعاتی بر کیفیت تدریس استادان را نشان میدهد .باا توجاه باه
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متغیرها

T

میانگین

درجه آزادی

سطح معناداری

فاصله اطمینان %45

نتایج جدول معلوم میشود که بین سواد اطالعاتی استادان و کیفیات تادریس آنهاا رابطاه
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معناداری وجود دارد به این معنای کاه اساتادانی کاه دارای نیمارخ ساواد اطالعااتی بااالیی
بودند ،ازنظر دانشجویان در امر تدریس نیز خوب عمل کردند.

بحث و نتیجهگیری
فناوری اطالعات یکی از عوامل مهم تغییر و تحول در محیطهای آموزشی و کالسی است.
ازاینجهت که هم عامل مهمی برای ایجاد تغییرات و هم ابازاری تغییردهناده اسات .درک
اهمیت مدرس بهعنوان عامل تسریع و تسهیل مهارتها و توانااییهاای فراگیاران باه روش-
هایی بستگی دارد که او بهوسیله آنهاا تجاارب فراگیاران و مناابع اطالعااتی را در جریاان
یاددهی -یادگیری سازماندهی و کنتارل مایکناد .اماروزه بسایاری از ابزارهاای فانآوری
(مثالً؛ رایانهها و )...بر انتخاب راهبردهای تدریس و یاددهی مدرسان در سطوح آموزشی و
ارزشهایی که پایه و اساس نگرش آنها را نسبت به آموزش و یادگیری شاکل مایدهناد،
تأثیر گذاشتهاند .در برخی موارد ایان احتماال هسات کاه در ارتبااا متقابال باین ابزارهاای
فاانآوری و فراگیااران ،ابزارهااای فاانآوری مااثالً کااامویوتر ،بااهعنوان یااک ماادیر و پایگاااه
اطالعاتی ایفای نقش میکند و درنتیجه معلم ،وظای

و نقشهای دیگری همچون مشااور،

همکالسی و مرجع اطالعاتی را الزم ایفا نماید (سوکول .)2112،
استادان باسواد اطالعاتی با بهکارگیری رویکردها و راهبردهای جدید آموزشی و یااددهی،
بهطور مثال؛ تدریس یا یادگیری از نوع مکاشفهای ،پروژه محور ،متقابل به همراه فانآوری
اطالعات ،با شبکههای وسیع علمی و اطالعاتی آشنا میشوند و با تکیهبر قابلیتهای دنیاای
فاانآوری اطالعااات و ارتباطااات ،چهاااردیواری کااالس ساانتی را م ایشااکنند و بااا انااواع
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

مهارتها ،تخصصهاا و متخصصاان در اقصای نقااا جهاان تعامال مایکنناد و ایان هماان
مصداق آموزش برای فرداست.
همانطوری که در جاداول  1الای  6مالحظاه شاد باین ساواد اطالعااتی اساتادان و کیفیات
تدریس آنها رابطه معناداری وجود دارد به این معنی که استادانی کاه دارای نیمارخ ساواد
اطالعاتی باالیی بودند ،ازنظر دانشجویان در امر تدریس نیز خوب عمل کردند .با توجاه باه
این نتایج به نظر میرسد در دنیای امروز ،شغل تدریس در هماه ساطوح آن (مربای ،معلام،
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استاد)  ،جایگاه بسیار متزلزلی دارد چراکه در عصر کنونی بسیاری از فراگیران ،خواساته یاا
ناخواسته درگیر انبوهی از شبکههای اطالعاتی هستند و هرلحظه توسط اطالعات بیشماری
بمباران میشوند و به بسیاری از منابع اطالعاتی دسترسی پیدا میکنند در چنین شارایط ایان
احتمال وجود دارد که بر معلم یا استاد خود نیز پیشی گیارد و باا توجاه باه چناین وضاعیت
مدرسان بایستی مرتب اطالعات خود را با توجه به تغییرات شتابنده اطالعات باروز کنناد و
عالوه بر تسلط بر فراگیران نقش راهبر و هدایتگر را نیز هدایت کنند.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج بسیاری از بررسیهایی که دارای مسئلهای مشابه با تحقیق حاضر
بودند ازجمله؛ تحقیق رمضانی ( ,)1965فرجپهلو و مرادیمقادم ( ، )1929رقاابی و شاریفی
( ، )1925بردسااتانی ( )1924و ...همسااو م ایباشااد .غالب ااً همااه پژوهشهااا در کنااار نتااایج
ارزشاامندی کااه دارنااد و بااهعنوان نقاااا قااوت تلقاای ماایشااود ،در برخاای مااوارد دارای
محدودیتهایی نیز هستند ،در تحقیق حاضر با توجه به شرایط ،تعامل با استادان و نیاز همتاا
کردن نتایج ارزیابی با نمرات سواد اطالعاتی تا حادودی مشاکل باود اگرچاه محقاق تماام
سعی و تالش را بکار گرفت که با دقت نتایج را باا همادیگر همتاا کناد ولای ایان احتماال
هست که آنطوری که بایدوشاید با دقت تمام انجام میشد ،نشده باشد .باا توجاه باه نتاایج
حاصل توصیه میشود که معاونتهای آموزشی دانشکدهها و دانشگاه ساؤاالت ارزیاابی از
کیفیت تدریس استادان را با توجه به میزان برخورداریها از سواد اطالعاتی آنهاا ارزیاابی
کنند.

منابع
خاتون ( .) 1949تاثرآموزش دوره سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر اموزشی.
فصلنامه فناوری و آموزش .سال اول .شماره  .9ص .119-24
بردستانی ،مرضیه .)1929( .بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز،

همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی در کتابخانه ها ،مراکز
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اطالع رسانی و موزه ها ،مشهد ،سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی
پریرخ ،مهری ( . )1929سنجش اثر بخشی کارگاههای آموزشی مهارت های سواد
اطالعاتی  ،مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردسی .119 - 64 )2(5
حیاتی ،زهیر و تصویری قمصری ،فاطمه ( .)1962بررسی رفتار اطالع یابی اعضای هیئت
علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران .فصلنامه کتاب  .12شماره -92 ،2
.26
رقابی ،فرنوش ،و شهرزاد شریفی ،)1929( ،طراحی و برنامه ریزی آموزش دانشگاهیان

جهت ارتقای کیفی دستیابی به اطالعات در دانشگاه صنعتی شری  ،همایش
آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطالعاتی در کتابخانه ها ،مراکز اطالع
رسانی و موزه ها ،مشهد ،سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی.

رمضانی ،زهرا (" .)1965بررسی نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشتههای حقوق و علوم سیاسی" .پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی.

فرجپهلو ،عبدالحسین؛ مرادیمقدم ،حسین( .)1929بررسی نظرات اعضای هیات علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به برنامههای آموزشی مورد نیاز آنها درباره
جستوجوی اطالعات به عنوان یکی از ابعاد سواد اطالعاتی و ارائه راهکارهایی
جهت نحوه برگزاری این دورهها ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید
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چمران.

نظری.مریم(.)1929چگونه می توان باسواد اطالعاتی شد؟.فصلنامه کتابداری و اطالع
رسانی.جلد هشتم.شماره دوم91.
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